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Ο Βασίλns Λαμπρό

πουλοs είναι έναs 

φιλόλογοs που 

ενοχλεί. Ίσωs γι' 

αυτό πέτυχε τn χωρίs 

προnγούμενο προ

ΒολrΊ του ΚαΒάφn 

στnν ΑμερικrΊ 

Tns ΜικέΑαs ΧαρτουΑάρη Μ 10 κα1ναύργ1α Έδρα Κλαα1κών 
Σnουδών και Συγκρ1ηκι'is Φ1-
λολογίαs ατο Πανεn1ατι'iμ10 του 

Μία1γκαν nαυ nr'iρε το όνομα «Κωνατα
ντίνοs ΚαΒάφns», τρε1s εκθέσε1s για τον 
Αλεξανδρινό (Β1οεργογραφ1κι'i, ελλnν1-
ατ1κι'i, ε1κασηκι'i) nου εγκα1ν1άzονται σηs 
21 Φεβρουαρίου, μια δίγλωασn έκδο
σn για τn σnμασία του, με τn αυμμετο
χι'i nροσωnικοτι'iτων των αμερικανικών 
γραμμάτων, ένα διεθνέs συνέδριο με 
θέμα .. Q ΚαΒόφns και 01 αρχαίοι• τον 
Μάρτιο. Δεν είναι και λίγα. Ο ΚαΒάφns 
ι'iταν r'iδn ο nιο γνωατόs Έλλnναs noιn
τr'is ατnν Αμερικι'i (μέχρι και ατnν κnδεία 
τns Τzάκ1 Ωνάσn αnαγγέλθnκε nοίnμό 
του). Τώρα, «ανοίγει» και σε κα1νούργιο 
κοινό. 

Wυχή του 6Αου εγχειρι'iματοs, ο 
καθnγnτι'is Βασίλns Λαμnρόnουλοs, m

ι 
λούχοs ms έδρσs. Έναs φιλόλογοs nου 

.\. κάνει nολλούs Έλλnνεs μελεmτέs του 
Αλεξανδρινού και nαλλούs Βρετανούs 
νεοελλnνιατέs, να Βγόzουν ... φλύκται
νεs. Διότι τραβάει, λέει, an' τα μαλλιά 
m μεταμοντέρνα ανάγνωσn του ΚαΒό
φn r'i άλλων αυγγραφέων και καταφεύ
γει σε αnλουατεύσειs r'i nυροτεχνι'iμα
τα, nροκειμένου να nροσελκύσει ένα ό
σο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Κι ό
μωs, μελετnτι'is ms Μέλnωs Αξιώτn ατο 
ξεκίνnμά του, συνομιλnτι'is nλι'iθουs σύγ
χρονων Ελλι'iνων nο1nτών κσ1 nεzο
γρόφων, ο αιρεηκόs Λαμnρόnουλοs έ
χει δnμοσιεύσει μια σειρά αnό αnαιτn
ηκέs φιλολογ1κέs μελέτεs αηs ΗΠΑ, 
nρόγμα nου θέλει κότσια. (Αλλωατε δεν 
είναι μόνοs του. Στο ίδιο μι'iκοs κύμα
τοs κινούνται ο Γρnγόρns Τzουσντόνns, 
n Νένn Πανουργ1ό, n Γκέιλ Χολατ, ο Α
λέξανδροs Νεχαμόs ... ). 

Φiτοs, θα διδάξει ατο Μίσιγκαν 
ένα μάθnμα συγκρπικι'is φιλολογίαs nου 
αντλεί αnό τnν nολιτικι'i θεωρία (Κα
ατοριάδns, Κονδύλns ) και ένα άλλο nου 
συznτά τnν nαρουσία του μύθου ατον 
κινnματογράφο, ελλnνικό και μn, μέσα 
αnό τολμnρέs διασκευέs (τύnου Αγγε
λόnουλου ). «Ο ΚαΒάφns•, λέει, «δεν 
είναι μονοδιάατατοs όnωs έναs ΚάλΒοs 
r'i έναs Ελύτns, αλλά nολλαnλόs μέχριs 
αντ1φάσεωs. Αυτό τον καθ1ατά τόσο δια
χρονικό μοντέρνο, ώατε γίνεται κλααι
κόs•. Προσοχι'i όμωs ατο ΤΙ εννοούμε 
λέγονταs «κλασικόs•. «Δεν εννοούμε 
το αιώνιο, το άφθαρτο, το αταθερό -
αυτό είναι nαραμύθια γι' αφελείs - αλ
λά το διαχρονικό nου nροκαλεί τροπο
nοιι'iσειs μέχρι και nαραΒιάσειs•. 
Κάθε μεγάλοs ποιητήs είναι δια
χρονικόs. Γιατf ο Καβάφηs «ξανά-

Το «μαόρο πρόβατο» 
των καβαφ1στών 

Ο κaθnynms 

Βααlληs 

Λαμπρόnουλοs, 

είναι η ψυχή τπs 

πολυποfΚJλns 

προβολήs του 

Κ.Π.Καβάφπ στο 

Μίσιγκαν των ΗΠΑ. 

Την Πέμπτη, 

εyκαινιάzονται εκεr 

τρεfs εκθέσειs που 

τον «ανοίγουν'' στο 

ευρύτερο κοινό 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
νιωσε• ειδικά στην εποχή μαs; 

•Δεν νομίzω nωs ξανάνιωσε σι'iμε
ρα, κάθε άλλο. Αnό mν εnoxr'i nου nρω
το-ακούατnκε έωs τώρα, παραμένει nα
λύ δnμοφ1λι'is. Αnλώs n nαγκάσμια α
κτινοβολία του γίνεται nιο αντιλnnτι'i αmν 
Ελλάδα εnειδι'ι εξέλειπε αnό το διεθνέs 
nροσκι'iνιο n Γενιά του '30 (n οnοία δεν 
άντεχε nέραν τns nλικίαs τns) κι έμεινε 
μόνον ο όντωs διαχρον1κόs ΚαΒάφns. 
Τώρα αντιλαμβάνονται ατnν Ελλάδα nό
σο διαχρονικόs ι'iταν (και nοιοι άλλοι δεν 
ι'iταν)•. 

φέρει τουs nάντεs, ΑμερικανΟΟs, Άγγλουs, 
Νιγnριανούs και. .. Ιάnωνεs: Ο αnμερ" 
νόs, ο δικόs μαs ΚαΒάφns, δnλαδr'i έ
ναs ΚαΒάφns nολu-nολιησμικόs, αντι
εξουσιασηκόs, διασnορικάs (κι όχι ε
θνικόs), ιατοριογραφικόs (κι όχι "ιατο
ρικόs"), "ελλnνικόs" (κι όχι 'Ελλnναs) και 
γενικά έναs ΚαΒάφns nολλαnλόs και 
nολυαι'iμαντοs nου δεν κλείνεται σε έ
να ερμnνευηκό κουτί (όnωs ο "διδακτι
κόs" r'i ο "πολ1ηκόs") ούτε σε μία nσ
ρσλλnλίσ n.x. ΚσΒάφns και Έλιοτ/ Μnρε
χτ/ Μnόρχεs/ Σεφέρns κ.λn.». 

ρον αλλά μια τέτοιο σνη'λnψn nερί συ
γκρ1ηκr'is φ1λολογίαs είναι αnολύτωs nα
ρωχnμένn. Το μόνο nου εξυnnρετούσε 
ι'iταν να δείξουμε nωs εμείs οι Έλλnνεs 
δεν υατερούμε - άλλοι έχουν Τzόιs/ Πά
ουντ/ Μαγιακόφσκι κι εμεfs έχουμε Κα
Βάφn. Πρόκειται nερί nοδοσφαιρικι'is 
(και κομnλεξικι'is) nροσέγγισns ατnν κρ" 
τική και τnν επιστήμn». 
Ποια Ελλάδα μαs γνωρfzει ο Κα
βάφηs; 

•Εκείνn nου εnιμένει να λειτουργεί 
στα περιθώρια και στο διάκενο του έ
θνουs- κράτουs. Τnν Ελλάδα τns γεω
γραφικι'is, nολιησμικι'is, γλωσσικι'is, φι
λοσοφικι'is και κάθε άλλns διασποράs•. 

Ποιοs όμωs Καβάφηs ενδιαφέρει 
τουs Αμερικανούs; 

Γιατί; Δεν παραλληλίzεται με κα
νέναν τουs; 

•Λίγα nολύ ο ίδιοs ΚαΒάφns ενδια- «Αυτό έγινε ατο nαρελθόν κατά κό-

Λασπολοyία των Σεφερολάyνων 
Τι σημαίνει λοιπόν μεταμοντέρνα προσέγγιση 
του Καβάφη; 
«Με πολύ αnλά λόγια, είναι n σνάγνωσn που δεν 
του Βάzει μια αnοκλειστικι'i ετικέτα αλλά τονίzει το 
nόσο σύνθετο, nολυφωνικό, nολύπλοκο, 
πολυδιάστατο είναι το έργο του. Εκείνn n 
ανάγνωσn που δεν Βγάzε1 συμnεράσματα ("αυτό 
θέλει να πει ... ") αλλά ανοίγει πεδία συzι'iτnσns 
("αυτό είναι το zι'iτnμα που θέτει")•. 
Στην Ελλάδα θα μπορούσατε να τον «διαβά
σετε• έτσι; 
«θα μnορούσα αλλά δεν θα έβρισκα συνομιλnτέs 
ούτε εκδότεs». 
Η ομοφυλοφιλία του Καβάφη συzητείται στα 
μαθήματά σαs; 
«Φυσικά, μαzί με πολλέs άλλεs nτυχέs του έργου 
TOU», 

Εfναι αλήθεια ότι ο Καβάφηs ξαναέγινε επί
καιροs στο πλαfσιο των αμερικανικήs έμπνεuσηs 
•Gender studles» (ηου εστιάzοuν στιs σχέσειs 
των φύλων); Μήπωs αυτό έχει ωs συνέπεια 
να τον κοιτάzουμε μέσα από παραμορφωτικό 
φακό; 
•Το άτι τάχα ξαναέγινε επίκαιροs ατο πλαίσιο των 
gender studies είναι μία ακόμn λασπολογία του 
Σεφερολαγνικού ατρατοπέδου. Πατί δεν λέμε τάτε 
nωs nαραμορφωηκόs ι'iταν εnίσns ο φακάs των 
nαλαιότερων ομοφυλόφιλων nου ασχολι'iθnκαν 
μαzί του - Ξενάnουλου, Φόρστερ, Όντεν, 
Πουρσενάρ, Λίντελ, Χάκνεϊ και τόσων άλλων; 
Φυσικά το θέμα δεν είναι τα gender studies αλλά n 
φιλοσοφία εναντίον τns οποίαs ατρέφονται όσοι 
θεωρούν nωs n Βιογραφία αξίzει περισσότερο απά 
τον ατοχασμό και οι χρονολογίεs αnό ηs ιδέεs•. 

Μελετούν 

τnν 

Ελλάδα 
Στο Χάρβαρντ n Έδρα 
Σεφέρn με τον Π. Ροϊλά, στο 
Μίσιγκαν n Έδρα ΚαΒάφn 
με τον Β. Λαμπρόπουλο, στο 
Κολούμn1α n Έδρα Κ. Δούκα 
με τnν Κάρεν Βαν Ντάικ 
κ.λn. και αnέναντί τουs οι 
νεοελλnνικέs απουδέs στnν 
Αγγλία όπου ξεχωρίzουν ο Ρ. 
Μπίτον, ο Π. Μάκριτz, ο Δ. 
ΤzιόΒαs ... Τελικά πώs θα 
αναzωnυρωθεί το 
ενδιciφέρον για ηs 
νεοελλnνικέs σnουδέs στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο; 
ccTα τελευταία 30 αs πούμε 
χρόνια», λέει ο Β. 
Λαμnράnουλοs, •έχουμε δύο 
μοντέλα που μnορούμε να 
συγκρίνουμε. Το ένα είναι το 
Βρετανικό, όnου τα 
νεοελλnνικά αnευθύνονται 
μόνο αε νεοελλnνιστέs ώστε 
να προστατευθεί n 
αυθεντικότnτά τουs. 
Μελετώνται εμnειρικά, 
αναλύονται αυτοτελώs και 
διδάακονται αε όσουs 
εnιznτούν εξειδίκευσn. Κατά 
τnν περίοδο αυτι'i, στn 
Βρετανία ο αριθμόs των 
διδακτικών θέσεων έχει 
παραμείνει ο ίδιοs και n 
συντριπηκι'i πλειοψnφία των 
φοιτnτών έρχεται από τnν 
Ελλάδα κι εκεί επιστρέφει. 
Το άλλο μοντέλο είναι το 
αμερικανικό, όπου τα 
νεοελλnνικά απευθύνονται 
σε όλο το φοιτnηκά αώμα 
ώστε να διαδοθούν όσο 
γίνεται περισσότερο, ακόμn 
και με κάποιεs 
αναnάφευκτεs 
nαραχωρι'iσειs. Μελετώνται 
θεωρnηκά, αναλύονται 
συγκριτικά και διδάσκονται 
και σε ειδικευμένουs και σε 
περιστασtακούs φοιτnτέs. 
Κατά τnν ίδια περίοδο των 
30 ετών, ο αριθμάs των 
διδακτικών θέαεων έχει 
αυξnθεί εντυnωσιακά και n 
συντρ1nηκι'i nλε1οψnφία των 
φοιτnτών nροέρχεται αnό 
τnν Αμερικι'i κι εκεί 
σταδιοδρομεί τελικά. Τα 
συμπεράσματα δικά σαs». 


